Protokoll fört vid styrelsemöte hos Martin Hedgren, Flårekulla 104 Blidsberg den 5 Januari
2013.
1. Mötets öppnande:
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Anna Öhgren valdes att föra protokoll vid detta möte.
2. Val av justerade.
Till justerare valdes Martin Hedgren och Jenny Hansson
3. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkännes.
4. Genomgång av föregående mötes protokoll.
Föregående mötesprotokoll godkännes.
5. Inkomna ärenden samt mailbeslut.
En de beslut är tagna via mail. Martin har sparat samtliga mail så att det enkelt går att gå
tillbaka om några undringar finns.
6. Ekonomi, Status, Balansräkning samt budgetförslag för 2013.
Per idag ligger bankkontot på strax under 20.000:Inför kommande tävlingssäsong måste vi hålla mer i kostnaderna. Det är dyrt med 2-dagars
och 2-domars tävlingar, särskilt om domare flygs in från USA. Vi vill kunna fortsätta med det
vilket gör att vi kommer att höja avgifterna något på dessa tävlingar. Mer info kommer på
Årsmötet.
Man bör även ha i åtanke att många kostnader inför kommande tävlingar är tagna i form av
inköp av inventarier som behövs vid tävlingsarrangemang.
7. Planering 2013. Vad vill vi åstadkomma mm:
Vi behöver få mer arbete inom avelssektionen.
Tävlingarna i Vartofta och Tenhult kommer att ta upp stor del av årets planering. Sen så har vi
Battle of the Breeds satsningen. Läs mer på aphc.se
8. Avelssektionen:
Martin har sänt ut mail till samtliga medlemmar om att det är dags att förnya sin hingslicens
om man vill ha kvar sin hingst på APHC's hemsida.
9. Tävlingar, clinics, utbildningar:
2 tävlingar inplanerade.
Vartofta i vår och Tenhult i september.
Battle of the breeds. APHC.se poängsystem
På hemsidan lägger vi upp information om tränare som är medlemmar i APHC.se
10. Medlemstidning samt medlemsmail.
Martin mailar kontinuerligt ut information till alla medlemmar.
Angående medlemstidningen så fortsätter Jill med det. Kom gärna in med förslag på
reportage.

11. Satsning på allbreed - öppna svenska poängsystemet för allbreeds.
i Sverige finns ca 400 st Appaloosor. Av dessa tävlar va 10-12%
Med vår nay satsning Battle of the breeds hoppers vi på fler medlemmar i APHC och fler
tävlande Appaloosor.
12. Förslag till höjd medlemsavgift för familj.
Höjningen blir från 300:- per familj till 450:- per familj. Höjningen gäller från och med nästa år.
Dvs 2014. Mer info på Årsmötet.
13. Årsmöte 2013
Hålls hemma hos Jenny Hansson i Lidhult den 17 februari 2013 kl 12.00
14. Utökat samarbete med ras-organisationer; Vill vi, kan vi och i så fall hur?
Martin har börjat prata med andra ras-organisationer om hur vi kan börja samarbeta.
T.ex. så kan man dela på kostnaden av att ta över en domare till tävlingar. Man kan ha
klasser på sina tävlingar som passar alla. mm mm. Martin kommer att prata mer om detta på
årsmötet i februari.
15. Övriga Frågor:
16. Nästa Möte.
Årsmötet den 17 februari 2013
17. Mötets avslutande.
Ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.
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